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 Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna aan de Zeisterweg 12 te Woudenberg 
 

 

Aan de Zeisterweg te Woudenberg is een woonhuis met bijgebouw, tuin en schapenweide 

gelegen. De initiatiefnemer is voornemens een woning te realiseren op de bestaande 

schapenweide. De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora 

en fauna en/of beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke 

verplichting onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de 

mogelijk effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische 

quickscan is de (potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het 

plangebied voor deze soorten in kaart gebracht.  

Buro SRO begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie bv verzocht het plangebied 

te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen 

aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid.  
 

Onderzoeksdoel 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

 Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 

 Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig in het plangebied? 

 Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van 

de beoogde ruimtelijke ingreep? 

 Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 

Nederland? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan de Zeisterweg 12 te Woudenberg. De locatie ligt op de overgang 

tussen de bebouwde kom en het landelijk gebied. Op het perceel is een woonhuis met aanbouw, 

riante tuin en schapenweide gelegen. Het woonhuis en de aanbouw zijn opgetrokken uit 

gemetselde muren zonder open stootvoegen. Het deels hellende, deels gebogen dak is bekleed 

met dakpannen. Het perceel is aan de west- en noordzijde afgebakend door een hekwerk. Tevens 

is de schapenweide welke zich aan de westzijde van het perceel bevindt, afgescheiden van de 

tuin middels  een hekwerk. Aan de oostzijde is het perceel afgebakend door een coniferenhaag.  

Achter het noordelijk hekwerk, buiten het plangebied, bevindt zich een hoge beukenhaag. De 

tuin aan de voor-, achter- en oostzijde van de woning is goed onderhouden met een hoog 

kwaliteitsbeeld. In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de 

planlocatie en de directe omgeving hiervan.  
 

De directe omgeving van de planlocatie wordt aan de oostzijde gekenmerkt door de dorpskern 

van Woudenberg en aan de westzijde door landelijk gebied  en infrastructuur. Op circa 15m ten 

zuiden van de planlocatie is de N224 gelegen. Deze staat in verbinding met de N227, op en 

afstand van 2,8 km ten westen van het plangebied en de N226, op 850 meter ten oosten van het 

plangebied.  
 

 
 

Figuur 1     De planlocatie (rood omlijnd) is gelegen aan de Zeisterweg 12 te Woudenberg (bron: 

arcgis.com). 

 

 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter.  De beoogde ingrepen betreft het verwijderen 

van het bestaande groen en de realisatie van een woning. Onderstaand volgt een korte 

opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

 verwijderen terreininrichting en vegetatie: graafwerkzaamheden, transport (afvoer) van 

materiaal en groen; 

 terrein bouwrijp maken: vergraven, aanbrengen puin, aanleg nutsvoorzieningen; 

 bouw woning: allerhande bouwwerkzaamheden; 

 revitalisatie terrein en aanleg verharding; allerhande (straat- en hoveniers)werkzaamheden. 
 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocatie komen geheel of deels te 

vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging 

en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk). 
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Methode 

Inventarisatie 

De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt 

gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het 

plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de 

voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit een veldbezoek en raadpleging 

van externe bronnen.  

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het 

veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en 

delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 13 juli 2017. 

De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 6/8 bewolkt, 19 Celsius en 

windkracht 2-3 (Bft.) 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket 

(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende 

informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet 

natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn 

opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde 

soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in 

de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere 

soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de 

provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’ 

vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde 

soorten.  

In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Utrecht is voor de volgende soorten 

vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:  
 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Hermelijn  Tweekleurige bosspitsmuis 

Bunzing  Huisspitsmuis Veldmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Vos 

Dwergspitsmuis Konijn Wezel  

Egel Meerkikker Woelrat 

 

 

Beoordeling 

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. 

Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’) 

geldt definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de 

voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde 

soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
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Vaatplanten 

Beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen op de planlocatie.  

De tuin wordt intensief onderhouden met een hoog kwaliteitsbeeld. Alle vegetatie op de locatie 

en in de directe omgeving betreffen aangeplante en gedomesticeerde soorten en/of soorten 

zonder beschermde status zoals: siergras, madelief, witte klaver, hosta, geranium, 

vrouwenmantel, buxus, conifeer (spec.), Japanse esdoorn, grove den, spar en linde. De beoogde 

werkzaamheden bestaan uit de nieuwbouw van een woning waarbij de tuin niet of nauwelijks 

wordt aangetast. De schapenweide komt te vervallen. De schapenweide betreft een relatief kleine 

oppervlakte. Op dit intensief beheerde veld is voornamelijk raaigras aanwezig. Op enkele 

plekken zijn algemene kruidachtige vaatplanten aangetroffen. Enkele waargenomen soorten 

betreffen: madelief, paardenbloem, herderstasje, klaver, zuring en vogelmuur. De 

habitatpreferentie van beschermde soorten bestaat met name uit specifieke kenmerken zoals 

extensief beheerde (laag)veengronden, vochtige duinvalleien en schrale (blauw)graslanden. 

Dergelijke structuren zijn niet aangetroffen in de omgeving. Gelet op de functie van de 

planlocatie en de werkzaamheden in relatie tot de habitatpreferentie van beschermde soorten 

wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. 
 

Zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren. De locatie is 

ongeschikt voor in het wild levende grote zoogdieren. Zoogdieren prefereren een leefomgeving 

waarin voldoende voedsel, rust, voortplantingsmogelijkheden en dergelijke aanwezig zijn. Op de 

locatie is in zeer beperkte mate sprake van natuurlijke vegetatie, de locatie is gelegen tussen 

andere woonpercelen/bebouwing en aan een drukke weg waardoor er sprake is van een hoge 

mate van verstoring door aanwezigheid van mensen op en rond de planlocatie. Door het 

ontbreken van relevante vegetatiestructuren en ecotopen is een essentiële functie voor 

(grondgebonden) zoogdieren uit te sluiten. Algemene soorten zoals veldmuis, haas, mol, vos en 

bruine rat maken mogelijk incidenteel gebruik van de locatie. Voor deze soorten geldt vrijstelling 

in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, art 3.10). 

Dergelijke soorten zijn bovendien dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende 

vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. De beoogde 

herinrichting van het terrein leidt niet tot een significante aantasting of noemenswaardige 

afname van het leefgebied van vorengenoemde soorten. Een groot gedeelte van de planlocatie is 

na de herinrichting weer geschikt leefgebied voor een aantal soorten. 
 

Vleermuizen 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, 

oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel 

onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). Op de 

planlocatie zijn geen voor vleermuizen geschikte boomholten aanwezig welke kunnen dienen als  

rust- en/of verblijfplaats. Bovendien zijn er geen voornemens om bomen te kappen. De woning 

op de planlocatie bestaat uit gemetselde muren zonder open stootvoegen. Alle gevels van het 

woonhuis en het bijgebouw zijn gecontroleerd op eventuele openingen als openstaande 

daklijsten, kieren en open stootvoegen. In de woning zijn geen openingen en in het verlengde 

daarvan vaste rust- en/of verblijfplaats van vleermuizen geconstateerd. Tevens zijn er geen 

werkzaamheden aan de bestaande gebouwen gepland.  

Structuurrijke groenelementen zijn een essentieel onderdeel van het vleermuishabitat. Dergelijke 

elementen zijn volop aanwezig in de omgeving van de planlocatie. Gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger zijn algemeen vertegenwoordigd in en nabij stedelijk gebied. Het is derhalve zeer 

aannemelijk dat vleermuizen het plangebied betreden ten behoeve van het foerageren en/of 

migreren. Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het actuele voedselaanbod bepalend 

is voor de tijdsduur van foerageren op een bepaalde locatie. De meeste soorten gebruiken een 

fijnmazig netwerk van ruimtelijke structuren. Mogelijk kunnen vleermuizen worden verstoord 

als gevolg van (bouw)verlichting. 
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Amfibieën en reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het 

plangebied. In de omgeving van de planlocatie kunnen algemene soorten voorkomen zoals 

kleine watersalamander, rugstreeppad, gewone pad, en bruine kikker (ravon.nl; 

verspreidingsatlas NDFF, 2017). De planlocatie heeft een sterk onderhouden uitstraling waardoor 

het voorkomen van reptielen niet waarschijnlijk is. Gelet op de habitatpreferenties, omvang van 

planlocatie en permanente verstoring, geografische ligging, et cetera, is de aanwezigheid van 

reptielen uitgesloten. Amfibieën leven in een terrestrisch (m.n. herfst/winter) en aquatisch (m.n. 

lente/zomer) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. Op 

de planlocatie is geen relevant oppervlaktewater aanwezig voor amfibieën. Het is niet uit te 

sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, gedurende de terrestrische 

(herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze soorten vallen echter onder de 

vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming).  

De rugstreeppad is een lastige soort ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen omdat tijdens de 

werkzaamheden geschikt habitat kan ontstaan en de soort plotseling op kan duiken. De 

rugstreeppad is een typische pionierssoort. Het optimale habitat bestaat uit een dynamische 

zandig gebied met een natuurlijk of door de mens veroorzaakt pionierskarakter (Creemers & Van 

Delft, 2009). De huidige situatie van het plangebied is ongeschikt voor de soort. Gedurende de 

sloop- en bouwwerkzaamheden kan het door de rugstreeppad geprefereerde habitat ontstaan. 

Gelet op de lage dichtheid en dispersie van de rugstreeppad in de omgeving van de planlocatie, 

is het onwaarschijnlijk dat de soort zich zal vestigen. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot de 

afname van geschikt leefgebied. Voor de soorten die mogelijk (incidenteel) gebruik maken van de 

planlocatie geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.  
 

Vissen 

Binnen het plangebied bevindt zicht geen oppervlaktewater. Effecten op (beschermde) vissen zijn 

uitgesloten. 
 

Insecten, libellen en ongewervelde 

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, 

libellen of overige ongewervelden aangetroffen. Op de locatie en in de directe omgeving zijn 

slechts enkele algemene vegetatie aangetroffen. Op de ontwikkellocatie of binnen de invloedsfeer 

is beperkt (geschikt) oppervlaktewater aanwezig, voor veel insecten maakt dit een essentieel 

onderdeel uit van de levenscyclus. Tevens zijn op de planlocatie geen specifieke planten soorten 

aangetroffen die specifiek voor een bepaalde soort een waardplant vormen. Tevens is er geen 

sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die duiden op de 

mogelijke aanwezigheid van beschermde terrestrische insecten. Een essentiële functie voor 

zwaarder en strik beschermde soorten is uitgesloten. Significant negatieve effecten op de 

soortgroep zijn uitgesloten. 
 

Vogels 

In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, 

overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: 

huiszwaluw en merel. Tijdens de inventarisatie zijn geen sporen van uilen en roofvogels met 

jaarrond beschermde nesten waargenomen. Hierbij is gelet op braakballen, plukplaatsen, horsten 

of uitwerpselen van de desbetreffende soorten. Het woonhuis en bijgebouw hebben geen 

openingen en/of holtes die potentiele nestlocaties kunnen vormen voor huismus, gierzwaluw, 

kauw en andere vogelsoorten die broeden in gebouwen. Het bijgebouw is door huiszwaluw in 

gebruik als nestlocatie. Echter zijn er geen werkzaamheden gepland aan het bijgebouw. De 

aanwezige groenelementen in de tuin zijn geschikt als broedlocaties voor algemene broedvogels 

zoals: zangvogels, kraaiachtigen en duiven. Vogels prefereren een (broed)locatie waar sprake is 

van voldoende rust, voedsel en beschutting. De bouw van de woning heeft geen betrekking op 

de tuin. Desondanks dient tijdens de werkzaamheden rekening gehouden te worden met 

eventuele broedgevallen wanneer bijvoorbeeld materialen in de tuin geplaatst wordt, om 

verstoring te voorkomen.  
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De werkzaamheden dienen bij voorkeur buiten het broedseizoen te worden opgestart of, indien 

dit niet mogelijk is, dient de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te 

worden door een ter zake deskundige. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde 

klimatologische omstandigheden maar betreft indicatief de periode medio maart - medio juli. 
 

Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap en het 

Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 9,6km tot het Natura2000-gebied Rijntakken en 

op een afstand van 15,6km tot het natura-2000-gebied Veluwe (figuur 2). De planlocatie ligt op 

een afstand van 525m ten zuiden van een Natuurnetwerk Nederland (figuur 3) en op een afstand 

van 675m ten oosten van een natuurnetwerk Nederland. 
 

 
Figuur 2     De planlocatie ligt op een afstand van 9,6km tot het Natura2000-gebied Rijntakken en op een 

afstand van 15,6km tot het natura-2000-gebied Veluwe (bron: webkaart.provincie-utrecht.nl). 
 

 
Figuur 2     De planlocatie ligt op een afstand van circa 525m tot het Natuurnetwerk Nederland (bron:   

webkaart.provincie-utrecht.nl). 
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De beoogde ontwikkeling leidt niet tot een beduidend hoger aantal verkeersbewegingen. De 

nieuwbouw leidt tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). In de toekomst zal 

er echter sprake zijn van een relatief lage(re) uitstoot (hogere isolatiewaarden en een 

hoogrendement stookinstallatie). Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op 

kwetsbare en gevoelige habitattypen. Echter leert de ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke 

en grotere projecten en de afstand tot kwetsbare habitats dat de stikstofdepositie onder de 

drempelwaarde van 0,05 mol/hectare blijft. Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische 

verstoring etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura2000-gebieden per definitie te groot 

is. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader 

is. 

 

 

Conclusies  

In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Wet 

natuurbescherming voor. Het plangebied heeft behoudens vleermuizen geen essentiële betekenis 

voor beschermde soorten. De planlocatie is geschikt voor algemene zoogdieren, amfibieën, 

insecten en algemene broedvogels.  De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 

2000-gebied, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of het Natuurnetwerk Nederland. 

Van externe werking is geen sprake. 

 

Tabel 1    Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de 

verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen 

vervolgstap. 

Legenda 
 

x = ongeschikt 

ja = geschikt 

m (mogelijk) = nader te bepalen of 

mits maatregelen getroffen worden 

v
aa
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la

n
te

n
 

zo
o

g
d

ie
re

n
 

v
le

er
m

u
iz

en
 

am
fi

b
ie

ën
 

re
p

ti
el

en
 

v
is

se
n

 

b
ro

ed
v

o
g

el
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(a
) 

b
ro

ed
v

o
g

el
s 

(j
) 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       ja x 

Geschikt habitat Habitarichtlijnsoort x x m x x x x  

Geschikt habitat overige soort x x  x x x   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  x x x x x x x x 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek/ Aerius 

Natura2000 9,7 km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 525m geen n.v.t. 
 

 

Uitvoerbaarheid  

De ontwikkeling van een woning leidt niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of 

beschermde gebieden. Tijdens de uitvoering dient rekening te worden gehouden met de 

(mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen 

eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van 

beschermde soorten en hun algemene leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde 

ontwikkelingen (vrijstellingsbesluit). 
 

Conclusie 

De ontwikkeling van een woning aan de Zeisterweg 12 te Woudenberg is uitvoerbaar zoals 

bepaald in de Wro (artikel 3.1.6 Bro). 
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Aanbevelingen 

 Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Zorgplicht).  
 

 Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  
 

 Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander 

leefgebied te benutten. 
 

 Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 

te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden.  
 

 De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur minimaal 

verlichten en hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig 

licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel) en de 

werkzaamheden in de periode april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren 

(buiten schemerperiodes). 
 

 De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen (medio maart t/m medio 

juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de 

aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig 

zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Indien dit niet mogelijk is dienen de potentiële 

nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden. 
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 

vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Blom Ecologie bv, 

ing. M.J. Visschers  
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Bijlage 1   Fotografische impressie  

 

 
Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan Zeisterweg 12 te Woudenberg en bestaat uit een woonhuis 

met bijgebouw, tuin en schapenweide. 

 

 
Figuur 2 . Het betreft de bouw van een kleine woning op de locatie van de schapenweide.   
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Figuur 3 De voor- en oostelijke tuin worden onderhouden met een hoog kwaliteitsbeeld.  

 

 
Figuur 4 In de achtertuin ligt een gazon met gedomesticeerde planten, een coniferen haag aan de 

oostzijde en een beukenhaag direct buiten het plangebied, aan de noordzijde.  

 


